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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je příprava a charakterizace cordieritové keramiky. Cílem 

práce je sledování strukturních a fázových změn, charakteristika stability cordieritové 

keramiky modifikované různým procentuálním obsahem uhlíkatých nanotrubiček 

v závislosti na podmínkách přípravy jejich směsí (působením dvou tlaků - 5t a 10t) před 

tepelným zpracováním. 

Bakalářská práce je tvořena teoretickou a experimentální částí, kdy v experimentální 

části jsou připraveny dva typy směsí cordieritové keramiky modifikované uhlíkatými 

nanotrubičkami, které jsou dále charakterizovány. 

 

Abstract 

The subject of this thesis is the preparation and characterization of cordierite ceramics. 

The aim is to monitor the structural and phase changes, characteristic of stability cordierite 

ceramics modified with carbon nanotubes percentage content depending on the preparation 

conditions of blends (the action of two pressures - 5t and 10t) before heat treatment. 

Bachelor thesis consists of theoretical and experimental part where in the experimental 

part there are two types mixtures of cordierite ceramics modified with carbon nanotubes, 

which are further characterized. 
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Uhlíkaté nanotrubičky; cordieritová keramika; strukturní a fázová charakteristika, 

mikrotvrdost. 
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Úvod 

Uhlík je základní stavební jednotka většiny anorganických a organických sloučenin. 

Uhlík patří k čtyřvazným prvkům, které vytváří nejuniverzálnější stavební jednotku, a 

vytváří tak obrovské a složité molekuly. Tímto se uhlík stal vhodný k výzkumu a vývoji 

nových materiálů. [1, 2]. V přírodní formě se uhlík vyskytuje v bílkovinách, DNA, 

sacharidech a dalších molekulách, které odlišují živou hmotu od neživé; v technologické 

praxi jako plnivo do tužek, nádoby, ve šperkařství, pro výrobu řezných nástrojů, atd. Uhlík 

se běžně na Zemi vyskytuje ve třech základních krystalických modifikacích ve formě 

grafitu, diamantu a sazí. 

Grafit je nejčastěji se v technologické praxi vyskytující forma uhlíku (Obr. 1a). Jeho 

sktruktura je tvořena uhlíkatými vrstvami, které jsou vázané do šestiúhelníků (hexagonální 

forma/soustava). Jednotlivé vrstvy jsou spojeny slabými van der Wallsovými silami, a tím 

se stává grafit jedním z nejměkčích známých nerostů [3]. 

 

 

 a) b) 

Obr. 1: Krystalová modifikace uhlíku: a) grafit [4], b) diamant [5]. 

 

U diamantu uhlík krystalizuje v krychlové soustavě (Obr. 1b) a je nejtvrdším 

přírodním nerostem. Jeho tvrdost spočívá v kovalentních vazbách čtyř uhlíků, v konečném 

důsledku vzniká centrovaná kubická mřížka. Diamanty se pro svou tvrdost využívají 

v nejrůznějších řezných a vrtných nástrojích [3]. Další formou uhlíku jsou saze, které 

vznikají při nedokonalém hoření organických látek. Vyrábějí se především uměle a to 

spalováním acetylenu, dehtu nebo naftalenu. Saze jsou jednou z primárních průmyslových 

sloučenin pro výrobu technické pryže. Vyrábějí se z nich například pneumatiky, černé 

barvy nebo gramofonové desky [6]. 

V současnosti jsou vyvíjeny a připravovány nové nanostrukturované formy uhlíku, 

které nacházejí své široké uplatnění převážně v technologické praxi. K těm nejčastějším se 
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řadí nanostrukturované formy uhlíkatých nanotrubiček a fullereny. Obzvláště uhlíkaté 

nanotrubičky a jejich modifikované formy jsou ve specifickém množství využívány jako 

nanoplniva do polymerních kompozitních anebo keramických materiálů. V této práci bude 

pozornost zaměřena na využití uhlíkatých nanotrubiček pro keramické materiály na bázi 

cordieritové keramiky. 

Cordieritová keramika je v technologické praxi rovněž známým technickým 

materiálem, který v minulosti našel uplatnění hlavně v sanitárním a elektrotechnickém 

průmyslu, ve filtračních zařízeních, ale také jako tepelná a zvuková izolace. 

Kombinace cordieritové keramiky a uhlíkatých nanotrubiček předpokládá vznik 

nových materiálů se specifickými vlastnostmi a širokým praktickým využitím. 
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1. Uhlíkaté nanomateriály 

Vzrůstající zájem o nanotechnologie zapříčinil, že se začaly studovat fyzikální a 

chemické vlastnosti nanostruktur, jako je například chemické složení, velikost povrchu 

nebo tvar částic. Poznatky z tohoto studia se začínají využívat při výrobě nanomateriálů, 

které mají odlišné vlastnosti než původní velkoobjemový materiál. 

Využití nanomateriálů je velmi rozsáhlé: od medicíny (cílená doprava léčiv, umělé 

klouby, chlopně, náhrada tkání nebo desinfekční roztoky) přes strojírenský a automobilový 

průmysl (super tvrdé povrchy s nízkým třením, samočistící laky (Obr. 2a) nebo antiadhezní 

obklady), textilní průmysl (nanotextilie (Obr. 2b)), optický průmysl, stavebnictví (izolační 

materiály), filtrační techniku (Obr. 2c) až po elektroniku (palivové články (Obr. 2d)) či 

vojenský průmysl [2]. 

 

     

a)          b)      

                      

 c) d) 

Obr. 2: Příklady nanomateriálů v současné praxi: a) Samočistící lak [7], b) nanotextilie 

[8], c) nanofiltr [9], d) palivový článek [10]. 

 

Za nanomateriály se považují takové materiály, jejichž strukturní jednotka alespoň 

v jednom dimenzionálním směru dosahuje rozměru mezi 1 - 100 nm [CEN ISO/TS 27687, 

3/2011]. Strukturní stavební jednotky uhlíkatých nanomateriálů lze rozdělit do tří 

základních skupin: jednodimenzionální 1D (uhlíkatá vlákna), dvoudimenzionální 2D 

(uhlíkaté nanotrubičky) a trojdimenzionální 3D struktury (fullereny) [2]. 
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V následujících kapitolách jsou uvedeny jednotlivé příklady nanostruktur se 

zaměřením na uhlíkaté nanostruktury a jejich využití. 

1.1. Nanovlákna 

Vlákna jsou buď organická, nebo anorganická. Organická vlákna jsou dostupná 

v mnoha variantách, jako jsou například bavlna, vlna, hedvábí a jiné. Anorganická vlákna 

se vyskytují jako skelná, keramická, optická a uhlíková vlákna.  

Nanovlákno je tuhé těleso, u kterého se průměr vlákna pohybuje v rozsahu desítek až 

stovek nanometrů a jejich délka od desítek nanometrů až po stovky mikrometrů [CEN 

ISO/TS 27687, 3/2011]. V praxi je možné se již nyní setkat převážně s organickými 

nanovlákny, přesto anorganická vlákna mají rovněž své zastoupení. 

Produkce uhlíkatých nanovláken (Obr. 3) za poslední roky prudce vzrostla, jelikož 

uhlíkaté vlákna mají vhodné strukturní vlastnosti, které jsou neustále zlepšovány a protože 

výrobní proces není nákladný. Mezi hlavní vlastnosti těchto vláken patří obrovský měrný 

povrch, vysoká porozita, malá velikost pórů, pevnost a jiné. Vlákna mohou výsledný 

materiál zlepšovat z hlediska elektrické i optické kvality, pevnosti, reaktivity, propustnosti 

atd. Proto se tento druh vláken využívá  v širokém průmyslovém odvětví [11, 12]. 

 

 

Obr. 3: Nanovlákna [13]. 

 

Nanovlákna nabízejí velké možnosti pro získání výrobků a materiálů s novými 

vlastnostmi, jelikož umožňují různou chemickou a fyzikální úpravu své nanovlákenné 

vrstvy. U některých materiálů lze zlepšit povrchové vlastnosti a získat například 

superhydrofobní nebo superhydrofilní struktury. V současnosti se vlákna využívají 

především v oblasti vzdušných filtrací, kde velmi efektivně odstraňují submikronové 
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částice, včetně virů a bakterií. Další využití je například v lékařství, potravinářství, 

elektronice, vojenském průmyslu, bankovnictví, textilnictví atd. [14]. 

Organická nanovlákna se vyrábějí několika způsoby například zvlákňováním 

z taveniny, předení průtahem, zvlákňování fázovým dělením nebo elektrostatické 

zvlákňování, které je nejpoužívanější. Obecně lze proces elektrostatického zvlákňování 

popsat následovně (Obr. 4a): Z kapky polymeru, která prochází elektrickým polem 

s napětím, se vytvoří vlákna, která se ukládají na kolektor, který se pohybuje po povrchu 

elektrody.  

Výrobou nanovláken se v České republice zabývá Technická univerzita v Liberci, kde 

bylo sestaveno technologické zařízení Nanospider (Obr. 4b). Nanospider umožňuje 

průmyslovou výrobu nanovláken a využívá výrobní proces zvaný „elektrospinning“. Tato 

metoda nevyužívá žádné trysky pro tvorbu vláken, ale částečně ponořený váleček do 

roztoku polymeru. Váleček se otáčí a na jeho povrchu se tvoří tenký film z polymeru, 

jelikož celý proces probíhá v elektrostatickém poli a poblíž válečku se nachází korektor, 

začnou se z tenké vrstvy polymeru tvořit mnohačetná ohniska Taylorových kuželů, ze 

kterých vznikají vlákna a následně nanovlákna. [15, 16] 

 

 

 a) b) 

Obr. 4: a) Schéma zvlákňování, b) nanospider [17].  

 

1.2. Fullereny a fullerity 

Fullereny jsou druhou nejčastěji využívanou nanostrukturovanou formou uhlíku. Ve 

struktuře fullerenů je uhlík vázaný jednoduchými a dvojnými vazbami, ty společně 

vytvářejí tvar, který se blíží kouli. Tyto molekuly se skládají z 20 a více atomů uhlíku, 

mezi nejstabilnější a hlavní zástupce fullerenů se řadí fulleren C60 (Obr. 5a). Průměr této 
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molekuly je okolo jednoho nanometru a uhlíky v ní mají rovnocenné postavení, tudíž 

napětí atomů je nejlépe rozprostřeno a molekula získá na stabilitě [18]. 

Fullereny jako forma uhlíku jsou organické látky, avšak jsou výrazně odlišné od 

ostatních organických materiálů a mají řadu neobvyklých vlastností, ať už chemických, 

fyzikálních nebo biologických. Jsou tvořeny čistým uhlíkem, tudíž jsou nerozpustné ve 

vodě a v mnoha organických rozpouštědlech. Snadno absorbují a neutralizují volné 

radikály, jsou odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům (tlak, teplota), jsou supravodivé, 

mají antioxidační a antibakteriální vlastnosti [18, 2]. Některé druhy fullerenů se vyskytují 

v malém množství i v přírodě, a to v uhelných vrstvách nebo sazích. Pokud jsou tyto 

sloučeniny zahřáty na 400 - 600°C, tak fullereny sublimují a následnou extrakcí se získá 

roztok, který obsahuje směs C60 a C70. V současné době se nejčastěji uměle vyrábí 

ochlazením uhlíkového plazmatu vzniklého elektrickým obloukem mezi grafitovými 

elektrodami. Využívají se například v kosmetice, jako antioxidanty, inhibitory, v 

telekomunikačních technologiích, pro výrobu hard - disků, solárních panelů, tranzistorů a 

dalších [18, 19]. 

 

  

 a) b) 

Obr. 5: a) Fullerenová struktura: molekula C60 , b) model struktury fulleritu [20]. 

 

Molekuly fullerenů mohou vytvářet krystalové struktury, v nichž dochází k těsnému 

uspořádání molekul do vrstev (Obr. 5b). Tyto formy uhlíku jsou označovány jako fullerity. 

Nejstabilnější fullerity jsou tvořeny z fullerenů C60, tyto shluky mají krychlovou symetrii. 

Ve svých krystalových polohách se molekuly otáčejí velkou rychlostí, z tohoto důvodu 

není možné zjistit jejich směr ani orientaci. Při nízkých teplotách se rotace změní na kmity 

kolem os orientovaných podél tělesných úhlopříček krychle. Vzniknou volná izolovaná 

místa ve struktuře fulleritu, do kterých lze vložit atomy jiného prvku, a tím výrazně zlepšit 

a změnit vlastnosti [12].   
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Na základě fullerenů nebo fulleritů je vytvářen nejpevnější materiál, který bude stokrát 

pevnější než ocel, ale jeho hmotnost bude malá. Tyto pevné a lehké materiály se budou 

hojně využívat téměř ve všech průmyslových odvětví, jako je například automobilový 

průmysl, stavebnictví, letectví, medicína, elektronika, informační technologie a jiné. 

Najdou své uplatnění i v oblasti optiky, kde mohou být použity ve výkonných 

mikroskopech, které budou zobrazovat detailně povrch molekul. Dále se mohou využít 

jako mazadla, katalyzátory, v logických a paměťových obvodech, atd. [2]. 

1.3. Uhlíkaté nanotrubičky 

Uhlíkaté nanotrubičky jsou útvary, které jsou tvořeny atomy uhlíku ve formě 

grafenové vrstvy (grafenových vrstev), které vytváří velké množství šestiúhelníků (Obr. 

6a) nebo pětiúhelníků (Obr. 6b). Nanotrubičky jsou válcovitého tvaru (Obr. 7) a jejich 

průměr může nabývat mnoha rozměrových hodnot, délka se většinou uvádí v řádech 

mikrometrů [2]. 

První zmínky o uhlíkatých nanotrubičkách byly zaznamenány v roce 1991, kdy 

Japonec S. Iijima při studiu povrchu grafitové elektrody po elektrickém výboji, objevil 

novou formu uhlíkatého materiálu, uhlíkaté nanotrubičky. Nalezl rovné trubičky 

s průměrem několika nanometrů, které měly vlastnosti podobné jako ideální grafitové 

vlákno [12]. 

1.3.1. Struktura uhlíkatých nanotrubiček 

V současnosti jsou již zdokonalovány technologické postupy, které umožňují přípravu 

neomezeně dlouhých uhlíkatých nanotrubiček. Konce trubiček bývají uzavřeny polovinou 

kulatého fullerenu. Doposud byly identifikovány tři různé strukturní typy nanotrubiček, 

armchair (Obr. 6a), cik – cak (Obr. 6b) a chirální struktura (Obr. 6c). Struktury armchair a 

cik – cak mají vysoký stupeň symetrie a různě uspořádané šestiúhelníky z uhlíku. Chirální 

struktura se vyskytuje ve dvou zrcadlově odlišných typech [21]. 
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Obr. 6: Strukturní typy uhlíkatých nanotrubiček [18]: a) armchair, b) cik – cak, c) chirální. 

 

Jednovrstevné uhlíkaté nanotrubičky jsou tvořeny pouze jednou grafenovou vrstvou 

o průměru v rozměrech 10 až 20 Å (tj. 1 až 2 nm) [12]. Periodická grafenová vrstva je 

sbalená do válce a její výsledná struktura závisí na směru sbalení. Pokud je grafenova 

vrstva sbalena v ose válce (Obr. 7a), vzniklá struktura je přímá, tudíž přímka, která spojuje 

středy hexagonů grafenové vrstvy je rovnoběžná s osou nanotrubičky. Jestliže dochází ke 

sbalení v nepřímém směru (Obr. 7b), tzn. přímka spojující středy hexagonů grafenové 

vrstvy není rovnoběžná s osou nanotrubičky [2]. 

 

 

Obr. 7: Jednovrstevná nanotrubička: a) sbalená v ose válce – přímá struktura, b) sbalená 

v nepřímém směru – nepřímá struktura [22]. 
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Vícevrstevnaté nanotrubičky (Obr. 8a) jsou tvořeny několika grafenovými vrstvami, 

které na sobě leží a jsou sbaleny do nanotrubičky. Tyto nanotrubičky mají vnější průměr 

mezi 20 a 250 Å a vnitřní mezi 10 a 80 Å. Při sbalení grafenových vrstev dochází u 

vnějších vrstev ke vzniku poruch, jejichž četnost je závislá na počtu vrstev, které nejsou 

nijak omezeny [12]. V této hybridní struktuře jsou jednoduché uhlíkaté nanotrubičky 

doplněny o další nanotrubičky, které se do sebe skládají. Byly vytvořeny dva modely 

těchto MWNT (angl. multi – walled nanotubes), první model je srovnatelný s „ruskou 

panenkou Matrjoškou“. Tato hybridní struktura představuje zmenšené kopie sebe sama. 

Strukturní princip byl využit i u vícevrstevnatých trubiček, které se skládají do sebe 

v několika vrstvách (Obr. 8b). Druhý model se podobá svinutému pergamenu, 

nanotrubička je srolovaná (Obr. 8b), čímž je vytvořeno několik vrstev nanotrubiček. 

Častěji se vytváří struktura podobná ruské panence, než pergamenu. Jelikož nanotrubička 

touto hybridizací získá více vrstev, zlepšují se výrazně její vlastnosti, jako je například 

odolnost vůči chemikáliím nebo elektrické a mechanické vlastnosti [23]. 

 

   

 a) b) 

Obr. 8: Uhlíkatá nanotrubicka: a) Vícevrstevnatá [24], b) modely hybridních uhlíkatých 

nanotrubiček [25]. 

 

1.3.2. Modifikované struktury uhlíkatých nanotrubiček 

Se strukturou nanotrubiček se velmi experimentuje, proto vznikají různé modifikace 

nanotrubiček, jako jsou například nanokruhy nebo nanopupeny  (anj. Multi – walled, torus, 

nanobud). Tyto nanotrubičky jsou většinou doplněny o jiný „nanoútvar“, který samotným 

trubičkám zlepšuje vlastnosti (magnetický moment, vodivost, tvrdost atd.), a tím rozšiřuje 

jejich využití [23]. 
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Uhlíkaté nanokruhy (angl. nanotorus) jsou uhlíkaté nanotrubičky, které jsou 

zatočeny do kruhu a jejich konce se spojují (Obr. 9). Takto upravené trubičky mají výrazně 

zlepšený magnetický moment, který byl v této struktuře až 1000x silnější, než u běžných 

trubiček. Výzkumní pracovníci zjistili, že magnetický moment je ovlivněn i druhem 

základní struktury použité pro výrobu nanokruhů. V torusech vyrobených z armchair 

nanotrubiček, tečou elektrony podél prstence, kdežto v torusech vyrobených z cik – cak 

nanotrubiček, elektrony sledují spirálovou cestu podél anuloidu. Způsob, jakým se 

elektrony pohybují, vede k odlišnému magnetickému momentu. Magnetický moment také 

velmi ovlivňuje poloměr zvolené trubičky torusu. Dále tato struktura zlepšila tepelnou 

stabilitu trubiček, zmenšila rozptyl elektronů při nízkých teplotách a zlepšila 

elektromechanické vlastnosti. [26, 27]. 

 

 a) b) 

Obr. 9: a) Uhlíkatý nanokruh [28], b) nanopupen  [29]. 

 

Uhlíkaté nanopupeny (anj. carbon nanobud) jsou strukturně spojené uhlíkaté 

nanotrubičky a fullereny. V této formě jsou fullereny vázané na nanotrubičku (Obr. 10b). 

Při testování nanopupenů bylo zjištěno, že uhlíkové vazby jsou až o jednu třetinu silnější, 

než u diamantu. Nanopupeny využívají vlastností nanotrubiček a fullerenů, proto mají 

vynikající optické a elektrické vlastnosti, mohou sloužit jako vodiče nebo polovodiče. I 

velmi malé systémy mohou přenášet velké množství elektrické energie, proto se mohou 

využívat pro skladování energie například v solárních nebo palivových článcích a různých 

bateriích [30]. 

1.3.3. Výroba uhlíkatých nanotrubiček 

Pro výrobu uhlíkatých nanotrubiček se využívá mnoho metod, ale tři z nich (elektrický 

oblouk, laserová ablace a metoda solární pece) mají podobné procesní podmínky. Uhlíkaté 

nanotrubičky byly poprvé objeveny na povrchu elektrod, které se používaly k výrobě 
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fullerenů v elektrickém oblouku. Podmínky v elektrickém oblouku se optimalizovali a 

z usazenin bylo získáno větší množství nanotrubiček. Principem metody elektrického 

oblouku je odpaření uhlíku za přítomnosti katalyzátoru (Fe, Ni, Co, aj.) v atmosféře 

inertního plynu (Ar, He). Mezi elektrodami je vytvářena plasma, které obsahuje uhlíkové 

páry, vzácné plyny a páry katalyzátoru. V elektrickém oblouku s grafitovými elektrodami 

se na povrchu katody vytváří usazenina. Usazenina obsahuje jemný uhlíkový práškový 

materiál, který obsahuje nanotrubičky [12]. 

Výroba uhlíkatých nanotrubiček, použitím laserové ablace, poskytuje dostačující 

množství nanotrubiček o vysoké čistotě. Pro syntézu laserovou ablací bylo popsáno 

několik technik. Jednou z nich je metoda přímého laserového vypařování kompozitu 

grafitu a kovů v heliové atmosféře, při zahřívání celého systému do přibližně 1200°C. 

Takto lze připravit uhlíkaté nanotrubičky o průměru 1 až 5 nm přičemž platí, že čím je 

vyšší teplota ohřevu, tím se poloměr nanotrubiček zvětšuje. Touto metodou je možné 

připravit až několik gramů surového materiálu denně. 

Metoda solární pece byla zpočátku využívána pro syntézu fullerenů, ale po úpravě na 

výkonnější pec, bylo toto zařízení použito pro výrobu uhlíkatých nanotrubiček. Tato 

metoda, často označována také jako sublimační metody, je založena na sublimaci směsi 

grafitového prášku a katalyzátoru umístěných v kelímku v atmosféře inertního plynu. 

V atmosféře je umístěná grafitová peleta, na kterou jsou pomocí parabolického zrcadla 

směřovány sluneční paprsky. Po vytvoření teploty okolo 3500°C, dochází k odpařování 

uhlíku i katalyzátoru. Páry se následně kondenzují na studených stěnách teplotního stínítka 

[12]. 

1.4. Využití a aplikace uhlíkatých nanotrubiček  

Pod pojmem kompozitní materiály jsou označovány heterogenní materiály složené 

nejméně ze dvou fází, které se vzájemně výrazně liší svými mechanickými, chemickými a 

fyzikálními vlastnostmi. 

V posledních letech jsou pro přípravu nanokompozitních materiálů využívány uhlíkaté 

nanotrubičky o velikosti jednotek až desítek nanometrů. Nanotrubičky jsou rovnoměrně 

rozptýlené v matrici nanokompozitu, která pevně spojuje nanotrubičky a zároveň zabraňuje 

jejich přímému kontaktu mezi sebou. Vlastnosti nanokompozitů se odvíjejí od složení 

celkového materiálu, ale zároveň od velikosti částic a jejich uspořádání. Tyto materiály 

mají široké využití, například při ukládání informací, magnetickém chlazení, 

zobrazovacích metodách, v elektromechanice atd. [31] Nanokompozity vykazují dobré 
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mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti, proto jsou využívány v mnoha aplikacích. 

V elektronických aplikacích se uplatňují především jednovrstevné uhlíkaté nanotrubičky, 

které se využívají v polovodičích, jako mikroelektrody, v elektrokatalytických reakcích 

nebo jako potenciální médium pro skladování vodíku. Dále se uhlíkaté nanotrubičky 

využívají jako citlivé senzory pro plynovou a chemickou adsorpci, pro kapalné chemikálie 

nebo biomolekulární látky [12]. 

Nanotrubičky zdokonalily také mikroskopii atomárních sil (AFM), byly použity pro 

vylepšení hrotu (Obr. 10a). Umožnili skenování (Obr. 10b) v místech, která jsou běžnými 

hroty nedostupná (kulovité částice, kolmá rozhraní atd.). Trubičky jsou velmi pružné, proto 

nedochází k jejich poškození při kontaktu se vzorkem, umožňují také mnohem hladší 

obraz, než klasické hroty [2]. 

 

       

 a) b) 

Obr. 10: a) Zobrazení hrotu s nanotrubičkou [32], b) znázornění skenování nanotrubičkou 

[33]. 

 

V roce 2010 vyvinuli vědci z NIST prozatím nejtemnější materiál (Obr. 11), tzv. les, 

který je tvořen z uhlíkatých nanotrubiček. Materiál ve viditelné a částečně i v infračervené 

části světelného spektra, neodráží téměř žádné světlo. Tento materiál by mohl sloužit jako 

detektor výkonu laserů. Za předpokladu, že materiál neodráží téměř žádné světlo, začne u 

něj narůstat teplota povrchu, která je měřitelná [34]. 
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Obr. 11: Porovnání černého materiálu (vlevo) s nejtemnějším materiálem (vpravo) [35]. 

 

První zmínky o nanokompozitních materiálech s uhlíkatými nanotrubičkami jsou 

spojovány nejčastěji s polymerními, kovovými a keramickými materiály/matricemi. 

Polymer slouží jako matrice a obal, do jehož struktury jsou homogenně zamíchávány 

uhlíkaté nanotrubičky. Stačí pouze malá přítomnost nanotrubiček (nepřesahující 5 hm. %), 

aby došlo ke zlepšení mechanických a tepelných vlastností samotného polymeru. Takové 

nanokompozity jsou využívány ve specifických oborech, jako jsou kosmonautika, 

automobilový průmysl, stavebnictví a elektronika [12]. 

1.4.1. Keramické nanomateriály 

Keramické nanomateriály jsou založeny na bázi jílových minerálů, ze kterých vznikne 

po tepelném zpracování keramika. Jílové materiály vznikají na Zemi několik milionů let a 

jsou jedním z prvních materiálů, které se lidstvo naučilo využívat a začleňovat do tvorby 

kompozitu. Většina jílových nanomateriálů je zpracovávaná převážně pro komerční využití 

(plasty, kosmetika, přísada do polymerů a jiné).  

Pro jílové nanokompozitní materiály se využívají především fylosilikáty, které mají 

strukturu tvořenou vrstvami. Tyto vrstvy jsou vhodné pro snazší interkalaci uhlíkatých 

nanotrubiček do samotného jílu. K nejčastěji zkoumaným minerálům fylosilikátů se řadí: 

kaolinit, halloysite, montmorillonit, vermikulit a illit. Vyskytují se převážně ve tvaru 

destiček a mají velkou schopnost vázat a bobtnat. 

Současně s vývojem polymerních nanokompozitních materiálů byl vývoj zaměřen i na 

jílové nanokompozity. Jílové minerály jsou základní hostitelskou složkou s vrstevnatou 

strukturou, která má schopnost výměny kationtů z organických molekul mezi jejich 

vrstvami. Dále je velkou roli u všech jílových minerálů hraje jejich čistota, chemické 

složení, velikost povrchu a iontová výměnná kapacita, která ovlivňuje konečné vlastnosti 

nanokompozitu [2]. 



23 

 

V současnosti jsou v praxi požadována plniva v podobě nanočástic, nanovláken a 

nanotrubiček, které zlepšují požadované vlastnosti kompozitu. Mohou takto zlepšovat 

například tepelnou odolnost kompozitu, mechanické a chemické vlastnosti nebo 

baktericidní přísady modifikovat kompozit na antibakteriální kompozit [36]. 

1.4.2. Nanomateriály s polymerní matricí 

Významnou skupinou nanokompozitních materiálů jsou materiály s polymerní matricí, 

v nichž jsou interkalovány jílové materiály. Přítomnost již malého množství jílových 

složek (5 mol %) v matrici polymeru zlepšuje tepelné a mechanické vlastnosti výsledného 

materiálu, vede k značnému nárůstu velikosti povrchu. Z hlavních cílů přípravy 

polymerních nanokompozitních materiálů je získat materiály s lepšími mechanickými 

vlastnostmi jako jsou pevnost, pružnost, tvrdost, větší tepelná stabilita a menší hořlavost. 

Polymery představují zajímavý nástroj v nanotechnologiích, jelikož molekulární a 

strukturní vlastnosti umožňují jejich velkou funkčnost v oblasti nanokompozitů. Tyto 

druhy nanokompozitů mohou být užitečné při mnoha aplikacích, například v elektronice 

v podobě senzorů [37].  

Pro svou pevnost a pružnost se do polymeru používají nanotrubičky. Takto byly 

využity například jako umělá kůže (Obr. 12). Její využití lze v budoucnu předpokládat v 

obnovení citlivosti končetin po amputaci a popáleninách nebo v elektronice, která je citlivá 

na dotek. Tato umělá kůže je vyrobená ze silikonu, který tvoří matrici nanokompozitu a 

byl natřen na vrchní i spodní straně vrstvou nanotrubiček (vytvářející plnivo 

nanokompozitu). Po natažení této kůže se její tvar vrátil do původního stavu, tak 

nanotrubičky vytvořily zvlněnou strukturu, která funguje jako elektrody. Nanotrubičky 

jsou schopny ovlivňovat tvar kůže, po natažení (až o dva a půl násobku své původní délky) 

se vždy vrátí do počáteční velikosti. Tento silikonový nanokompozit by mohl najít své 

uplatnění v lékařství, ale také v elektronice pro citlivé dotykové obrazovky nebo jako 

nezničitelné elektrody pro solární články [38]. 
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Obr. 12: Umělá kůže [38]. 

 

1.5. Cordieritová keramika 

Minerál cordierit (Obr. 13a) vzniká reakcemi v pevném stavu ze směsi jílových 

minerálů, kalcinovaného mastku, metakaolinitu a oxidu hlinitého nebo oxidu hořečnatého. 

Tento minerál má dvě modifikace: µ-cordierit a α-cordierit. Nízkoteplotní forma µ-

cordieritu má vláknité krystaly a vzniká při krystalizaci skla cordieritového složení pod 

teplotou 925 °C. Vysokoteplotní forma α-cordieritu vzniká nevratnou přeměnou µ-

cordieritu v teplotním rozmezí 975 – 1150 °C. V cordieritové keramice (Obr. 13b), která je 

vypálená při teplotách vyšších než 1200 °C se vyskytuje pouze α-cordierit [39]. 

Cordieritová keramika (SiO2 - Al2O3 - MgO) patří mezi materiály, které jsou 

v současné době znovuobjevovány a je předpoklad jejich využití spolu 

s nanostrukturovanými plnivy ve velmi širokých aplikačních oblastech. 

Běžná (resp. dosud známá) cordieritová keramika se řadí mezi technickou keramiku, 

která nachází uplatnění v mnoha oborech pro své dobré mechanické vlastnosti. Vyznačuje 

se především nízkým koeficientem teplotní roztažnosti, který napomáhá k větší odolnosti 

keramiky proti nárazům [40]. Kvůli vysoké odolnosti proti změnám teplot se tato keramika 

využívá například pro spalovací pomůcky (např. vysokoteplotní kelímky), které podléhají 

cyklickým a pravidelně se opakujícím tepelným nárazům. Klasická keramika, na rozdíl od 

cordieritové keramiky, se při rychlé změně teploty stává velmi křehkou, tím je limitováno 

její použití v extrémních podmínkách [40]. 
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 a) b) 

Obr. 13: a) Minerál cordierit [41], b) výrobky z cordieritové keramiky [42]. 

 

Vlastnosti každého keramického materiálu jsou ovlivněny technologií výroby, proto 

cordieritová keramika patří mezi flexibilní materiály. Dle zvolené technologie výroby lze 

vyrobit materiál od slinuté keramiky, která se využívá pro výrobu součástek v elektronice 

až po pórovitý materiál používaný pro nosiče topných desek [40]. Při přípravě cordieritové 

keramiky se nejčastěji vychází ze směsi 30 – 45 hm. % mastku, 35 – 45 hm. % 

žáruvzdorného jílu a 17 – 25 hm. % oxidu hlinitého nebo oxidu hořečnatého. Směs se 

homogenizuje společným mletím za mokra nebo za sucha. Tvarování je prováděno 

způsoby od plastického až po lití suspenze do sádrových forem. Poté jsou vysušené 

polotovary vypalovány při teplotě od 1300 °C do 1410 °C [39]. 

Cordieritová keramika našla využití v různých průmyslových odvětvích a aplikacích, 

jako jsou například žáruvzdorné, elektrické, tepelné nebo zvukové izolace, filtry, 

membrány, topná tělesa, mikrovlnné sorbenty, elektromagnetické vlny atd. [43, 44]. 
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2. Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je sledování vlivu uhlíkatého plniva na strukturní a fázové 

změny a vlastnosti cordieritové keramiky. Bakalářská práce je tvořena třemi částmi, které 

jsou dále členěny. 

První část bakalářské práce je věnována teoretické práci na téma: Uhlíkaté 

nanomateriály, jejich definice, dělení, vlastnosti a využití v praxi. Uhlíkaté nanoplniva do 

kompozitních a keramických materiálů a jejich základní charakteristiky. Cordieritová 

keramika, základní definice a charakterizace jejich vlastností. 

Druhá experimentální část bakalářské práce se věnuje přípravě cordieritové keramiky 

s uhlíkatými plnivy (uhlíkatými nanotrubičkami) a následně fázovou a strukturní 

charakteristikou. Pro charakterizaci cordieritové keramiky byly využity metody skenovací 

elektronové mikroskopie, rentgenové difrakční analýzy, fluorescenční spektroskopie. 

Analýzy byly doplněny o stavení obsahu uhlíku v jednotlivých směsích cordieritové 

keramiky a následně analýzu mikrotvrdosti dle Vickerse. 

V závěrečné části jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky bakalářské práce. 
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3. Experimentální práce 

Experimentální část bakalářské práce byla řešena v laboratořích Centra 

nanotechnologií (VŠB-TU Ostrava).  

3.1. Příprava cordieritové keramiky 

Cordieritová keramika byla připravena z jílových minerálů: mastku, kaolinitu, 

vermikulitu a dále z uhlíkatých nanotrubiček a oxidu hlinitého (Al2O3). Byly připraveny 

dva typy směsí označené C0 a C, které se lišily přítomností vermikulitu a procentuálním 

množstvím uhlíkatých nanotrubiček ve směsích. Detail procentuálních zastoupení 

jednotlivých složek je uveden v tab. 1. 

 

Tab. č. 1: Množství zastoupených jílových minerálů. 

Označení 

vzorku 

Obsah minerálů [hm. %] 
Obsah 

Al2O3 

[hm. %] 

Uhlíkaté 

nanotrubičky 

[hm. %] 
Mastek Kaolinit Vermikulit 

C01 40 47 - 13 1 

C02,5 40 47 - 13 2,5 

C05 40 47 - 13 5 

C1 30 45 12 13 1 

C2,5 30 45 12 13 2,5 

C5 30 45 12 13 5 

 

Směsi byly promíchány a homogenizovány v achátové třecí misce po dobu 10 minut 

(Obr. 14a) a následně pomlety v kulovém planetárním mlýně (mlýn značky Fritsch, 

Planetary micro mill pulverisett 7 (Obr. 14b) s využitím tří wolframkarbidových (WC) 

kuliček a mlecí nádobě o objemu 50 ml, po dobu 15 minut (Obr. 14c). 
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 a) b)  c) 

Obr. 14: a) Achátová třecí miska, b) kulový mlýn Fritsch, c) muflová pec. 

 

Jednotlivé vzorky byly manuálně vtlačeny do kalcinačních vaniček (Obr. 15a) a poté 

vypáleny v muflové peci při teplotě 1300 °C po dobu 1 hodiny. Tepelně zpracované 

vzorky (Obr. 15b) vykazovaly změnu v barvě, která byla patrná pouhým okem. Vzorky C0 

byly bílého zabarvení, vzorky C, kde byl přítomen vermikulit, měly béžovou barvu. 

  

 a)  b) 

Obr. 15: a) Práškový vzorek v kalcinační vaničce, b) vypálené vzorky C01, C02.5, C05, 

C1, C2. 5, C5. 

 

Na základě připravených směsí dle Tab. 1 byly připraveny další dvě sady směsí 

cordieritových keramik, které byly po homogenizaci v kulovém mlýně zpracovávány do 

tablet lisováním pomocí tlaků 5 a 10 tun (Obr. 16). Tablety byly tepelně zpracovány při 

teplotě 1300 °C po dobu jedné hodiny v muflové peci (Obr. 16c). 
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Takto připravené tablety byly označeny příslušným tlakem, např.: C01/5t – původní 

cordieritová směs C01 před tepelným zpracováním lisována do tablety pod tlakem 5 t; 

C01/10t – původní cordieritová směs C01 před tepelným zpracováním lisována do tablety 

pod tlakem 10 t, atd. 

 

         

 a) b) c) 

Obr. 16: a) Tabletová forma, b) lis, c) vzorky před tepelným zpracováním v muflové peci. 

 

3.2. Charakterizace cordieritové keramiky 

Vzorky cordieritové keramiky byly po tepelném zpracování charakterizovány pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie (SEM), fluorescenční spektroskopie (XRFS), 

rentgenové difrakční analýzy (RTG). Současně bylo analyzováno reálné procentuální 

zastoupení uhlíku v jednotlivých vzorcích cordieritových keramik a jejich mikrotvrdost.  

Při realizaci experimentální části nebyly využity metody infračervené spektroskopie, 

analýza velikosti specifického povrchu a distribuce velikosti částic, jelikož cordieritová 

keramika modifikovaná uhlíkatými nanotrubičkami byla zkoumaná především ze 

strukturního hlediska. 

Výsledky jednotlivých analýz jsou uvedeny dále. 

3.2.1. Charakterizace fluorescenčním spektrometrem 

Vzorky byly charakterizovány pomocí fluorescenčního spektrometru, který je určen 

ke kvalitativní i kvantitativní analýze prvkového složení materiálu. Spektroskopie je 

analytická metoda založená na interakci elektromagnetického záření se vzorkem. 
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K analýze byl použit stolní energodisperzní polarizační rentgenový multielementární 

fluorescenční spektrometr SPECTO XEPOS. Výsledky měření jsou zobrazeny v Tab. 2 a 3 

a přepočítány na zastoupení hmotnostní procenta oxidů příslušných prvků. Měření nebylo 

prováděno na vzorcích, které podstoupily slisování tlakem, jelikož se předpokládalo, že 

působení tlaku nezmění prvkové zastoupení cordieritové keramiky modifikované 

uhlíkatými nanotrubičkami. 

 

Tab. č. 2: Výsledky XRFS analýz vzorků cordieritové keramiky C0 včetně směrodatných 

odchylek. 

Vzorek 
C0 C01 C02,5 C05 

[hm %] 

Na2O  < 0,1 - 0,56 ± 0,14 0,26 ± 0,07 0,21 ± 0,06 

MgO 15,3 ± 1,9 15,3 ± 1,9 14,5 ± 1,9 14,6 ± 1,9 

Al2O 33,1 ± 1,7 32,2 ± 1,7 34,7 ± 1,8 33,9 ± 1,7 

SiO2 47,8 ± 2,4 48,2 ± 0,10 46,7 ± 2,4 47,6 ± 2,4 

K2O 0,54      ± 0,05 

CaO 1,69 ± 0,17 1,71 ± 0,12 1,33 ± 0,14 1,59 ± 0,16 

TiO2 0,32     ± 0,09 

Fe2O3 0,92     ± 0,14 

 

Tab. č. 3: Výsledky XRFS analýz vzorků cordieritové keramiky C včetně směrodatných 

odchylek. 

Ozn.  

Vz. 
C C1 C2,5 C5 

Na2O < 0,1 - 0,21 ± 0,06 0,47 ± 0,12 0,48 ± 0,13 

MgO 14,20 ± 1,8 14,10 ± 1,8 14,40 ± 1,8 15,10 ± 1,9 

Al2O3 32,10 ± 1,7 33,50 ± 1,7 33,70 ± 1,7 33,50 ± 1,7 

SiO2 44,20 ± 2,3 46,90 ± 2,4 46,30 ± 2,4 45,80 ± 2,3 

K2O 1,0       ± 0,09 

CaO 1,71 ± 0,18 1,57 ± 0,16 1,56 ± 0,16 1,59 ± 0,16 

TiO2 0,45      ± 0,13 

Fe2O3 1,95      ± 0,18 
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Hodnocení výsledků XRFS bylo zaměřeno na směsi tvořící základní cordieritovou fázi 

(MgO, Al2O3, SiO2). Z naměřených výsledků vzorků C0 je zřejmé, že % zastoupení MgO 

se pohybovalo v rozmezí hodnot 14,6 – 15,3,   Al2O3 v rozmezí hodnot 33,1-34,7 a SiO2 

46,7 - 48,2. % zastoupení oxidů K2O, CaO, TiO2 a Fe2O3 zůstalo neměnné. Bylo zjištěno, 

že zvyšující se % obsah uhlíkatých nanotrubiček ve směsích C0 nemá vliv na procentuální 

zastoupení oxidických fázi MgO - Al2O3 - SiO2 v jednotlivých směsích. 

 

3.2.2. Charakterizace obsahu uhlíku 

U vzorků směsí C0 a C byly analyzovány obsahy celkového uhlíku (TOC). Jedná se o 

parametr, který ukazuje množství látek přítomných v daném vzorku. Naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 4 v hmotnostních %. Měření nebylo prováděno na vzorcích směsí, 

které byly připraveny lisováním, jelikož se předpokládalo, že působení tlaku nezmění 

prvkové zastoupení cordieritové keramiky modifikované uhlíkatými nanotrubičkami. 

K analýze byl použit přístroj multi N/C 3100, Analytik jena. 

Z naměřených výsledků je patrné, že nejvyšší zastoupení celkového uhlíku se 

vyskytuje u původních směsí kordieritové keramiky C a C0. Naopak modifikací směsí 

uhlíkatými nanotrubičkami dochází k poklesu zastoupení celkového uhlíku v jednotlivých 

směsích, kdy průměrná hodnota obsahu celkového uhlíku dosahuje 0,9 g/kg. V případě 

směsi cordieritové keramiky C0 dochází k poklesu celkového uhlíku z 1,27 g/kg na 

minimální hodnotu 0,67 g/kg u směsi C02,5, zatímco u směsi C dochází k poklesu 

přítomnosti celkového uhlíku z 0,92 g/kg na 0,70 g/kg. Na základě těchto výsledků lze 

předpokládat, že v důsledku vysokoteplotního zpracování (1300°C) přispívá přítomnost 

uhlíkaté fáze (uhlíkatých nanotrubiček) k chemické/fázové stabilitě cordieritové keramiky. 
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Tab. č. 4: Procentuální zastoupení celkového uhlíku ve vzorcích modifikovaných směsí C 

a C0. 

Vzorek g/kg 
Relativní nejistota 

[%] 

C0 1,27 1,4 

C01 0,9 11 

C02,5 0,67 24 

C05 0,77 38,4 

C 0,92 1,6 

C1 0,867 2,4 

C2,5 0,701 16,9 

C5 0,812 28,2 

 

3.2.3. Charakterizace rtg. difraktometrem 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) patří mezi standartní analytické metody pevných 

látek. Zabývá se interakcemi krystalických práškových vzorků s rentgenovým zářením. 

Poskytuje kvantitativní i kvalitativní informace o fázovém složení vzorku a krystalové 

struktuře látek. Dále umožňuje určit polohy atomů, vazebné délky a úhly v krystalové 

mřížce.  

Práškové difrakční záznamy připravených směsí byly pořízeny pomocí rentgenového 

práškového difraktometru Bruker D8 Advance (Bruker AXS). Přístroj je vybaven pozičně 

citlivým detektorem Vantec a generátorem Krystalloflex K780. Jako zdroj rentgenového 

záření byla použita kobaltová lampa CoKα (λ= 1,78897 Å). Pro identifikaci přítomných 

fází byla použita databáze PDF-2 Release 2004 (International Centre for Diffraction Data), 

obsahující 163 835 fází.  

Měření nebylo prováděno na vzorcích, které podstoupily slisování tlakem, jelikož se 

předpokládalo, že působení tlaku nijak nezmění oxidické zastoupení cordieritové keramiky 

modifikované uhlíkatými nanotrubičkami. K měření byla použita prášková forma směsí 

uhlíkatými nanotrubičkami modifikovaných kordieritových keramik C0 a C. Výsledky 

RTG difrakce jsou zaznamenány na difrakčních záznamech (Obr. 17 a 18). 
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Obr. 17: Difrakční záznamy vzorků cordieritové keramiky: C0, C01, C02,5 a C05. 

 
 

Obr. 18: Difrakční záznamy vzorků cordieritové keramiky: C, C1, C2,5 a C5. 

 

Měření pomocí rtg. difrakční analýzy bylo prováděno v rozmezí úhlu 5 až 40 2 – théta. 

U všech vzorků byla potvrzena přítomnost cordieritové fáze Mg2Al4Si5O18. Hlavní 

difrakční linie odpovídající cordieritové fáze jsou v úhlu 12,3 2 – théta. U směsi vzorků 

cordieritové keramiky C0 dochází se zvyšujícím se obsahem uhlíkatých nanotrubiček ke 

snížení intenzity cordieritové fáze. Na záznamu je viditelný amorfní charakter uhlíku 

(modré označení), kdy se zvyšujícím se obsahem uhlíkatých nanotrubiček ve směsích 

vzrůstá intenzita této uhlíkaté amorfní fáze, tento charakter potvrdila i analýza TOC (viz. 

tab. č. 4).  
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V případě cordieritových směsí C byla detekována rovněž cordieritová fáze 

Mg2Al4Si5O18.  Z difrakčních záznamů je patrné, že přítomnost vermikulitu zachovala 

relativní intenzitu cordieritové fáze u vzorků směsí. Přítomnost uhlíkatých nanotrubiček 

nebyla zřejmá ani v podobě amorfní fáze. Tato skutečnost byla rovněž potvrzena z měření 

přítomnosti celkového uhlíku viz. tab. 4. 

3.2.4. Skenovací elektronová mikroskopie 

Připravené vzorky směsí cordieritových keramik byly charakterizovány pomocí 

skenovací elektronové mikroskopie (zkr. SEM). Před samotnou strukturní charakteristikou 

byly vzorky zvodivěny naprašováním, jelikož cordieritová keramika je nevodivý materiál. 

Vybrané vzorky byly rovněž opatřeny o oboustrannou uhlíkatou lepicí pásku a umístěny do 

držáku naprašovačky (značka Polaron Range SC 7640). Jednotlivé vzorky byly naprášeny 

vrstvičkou zlata a paladia. 

Vzorky uhlíkatých nanotrubiček byly strukturně charakterizovány pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu QUANTA 450 SEG (FEI), odvákuovány a 

charakterizovány v režimu zpětně odražených elektronů BSE (anj. back – scatter 

electrons). Snímky byly pořizovány při zvětšení 500x a 2000x. Směsi cordieritových 

keramik byly umístěny do komory skenovacího elektronového mikroskopu (Phillips XL 

series XL) s RTG detektorem (EDMAX – CDU) a odvákuovány. Měření probíhalo 

v režimu zpětně odražených elektronů BSE, snímky byly pořizovány při zvětšení 500x. 

Výsledky strukturních analýz pro uhlíkaté nanotrubičky jsou uvedeny na Obr. 19 a vzorky 

jednotlivých cordieritových keramik jsou uvedeny na Obr. 20-22. 

 

    
a) b) 

Obr. 19: BSE - SEM snímky shluků uhlíkatých nanotrubiček: a) zvětšení 500x a b) 

zvětšení 2000x. 
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Ze strukturní charakterizace uhlíkatých nanotrubiček (Obr. 19) je zřejmé, že se 

vyskytují ve formě stabilních a kompaktních shluků.  

 

 

 

Obr. 20: Porovnání SEM záznamů vzorků C0 a C. 

 

Analýza SEM ukazuje, že cordieritová keramika je porézní materiál. U směsi vzorku 

C01 je zřejmé, že materiál obsahuje menší póry a je méně kompaktní, než vzorek směsi 

C1, který obsahoval navíc vermikulit. Vzorky směsí cordieritové keramiky C0,25 a C2,5 

jsou téměř identické v pórovitosti i kompaktnosti.  
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Obr. 21: Porovnání SEM záznamů vzorků C0/5t, C02,5/5t, C05/5t s C1/5t, C2,5/5t, C5/5t. 

 

U vzorků, které podstoupily slisování tlakem 5t před tepelným zpracováním, 

nedochází na povrchu tablet k výrazným strukturním změnám. Z tohoto hlediska nejsou 

jednotlivé vzorky cordieritové keramiky C0 a C výrazně ovlivněny obsahem uhlíkatých 

nanotrubiček nebo vermikulitu. Povrch tablet je kompaktní a hladký, není zde zřejmá velká 

pórovitost. Pouze u vzorků C05/5t a C5/5t dochází k menší jednotnosti povrchu. 
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Obr. 22: Porovnání SEM záznamů vzorků C0/10t, C02,5/10t, C05/10t s C1/10t, C2,5/10t, 

C5/10t. 

 

U vzorků, které podstoupily slisování tlakem 10t před tepelným zpracováním, dochází 

s nárůstem uhlíkatých nanotrubiček k nejednotnosti povrchu. U vzorků s nejnižším 

obsahem uhlíkatých nanotrubiček – C01/10t a C1/10t je povrch kompaktní a hladký. U 

zbývajících čtyř vzorků - C02,5/10t, C05/10t, C2,5/10t, C5/10t, dochází k tvorbě vnějších 

pórů na povrchu tablet. 
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3.2.5. Charakterizace mikrotvrdosti cordieritové keramiky 

K nejzákladnějším mechanickým vlastnostem materiálů patří tvrdost, proto je často 

měřená v technické praxi. Tvrdost vyjadřuje odolnost povrchu materiálu proti lokální 

deformaci vyvolané cizím tělesem na povrch charakterizovaného materiálu. Mírou tvrdosti 

je konkrétní velikost trvalé plastické deformace, která se po zátěži vytvoří na vzorku.  

Měření mikrotvrdosti směsí cordieritových keramik probíhalo Vickersovou metodou 

na přístroji LECO (LM-247AT). Na slisované tablety působil indentor ve formě 

diamantového čtyřbokého jehlanu se zatížením 50 - ti gramů, který vytvořil dvě 

úhlopříčky, z jejichž délky byla přepočtem stanovena mikrotvrdost cordieritových vzorků 

(HV 0,05). Hodnoty mikrotvrdostí jednotlivých směsí jsou uvedeny v Tab. 5 a 6 a to 

včetně nejistot měření. 

U vzorků, které nebyly před tepelným zpracováním slisované tlakem 5t a 10t nebylo 

možné provést Vickersovo měření mikrotvrdosti, jelikož vzorky byly příliš křehké a 

porézní. 

 

Tab. č. 5: Mikrotvrdost HV 0,05 modifikovaných vzorků cordieritových směsí C0. 

Vzorek HV0,05 

[-] 

Nejist. 

[%] 

 Vzorek HV 0,05 

[-] 

Nejist. 

[%] 

C01/5t 331,3 21  C01/10t 475,5 12,6 

C02,5/5t 285,6 11,4  C02,5/10t 492,66 15,5 

C05/5t 480,5 28,6  C05/10t 1011,16 26,2 

 

Tab. č. 6: Mikrotvrdost HV 0,05 modifikovaných vzorků cordieritových směsí C. 

Vzorek HV 0,05 

[-] 

Nejist. 

[%] 

 Vzorek HV 0,05 

[-] 

Nejist. 

[%] 

C1/5t 377 12,4  C1/10t 431,3 20,4 

C2,5/5t 285,6 11,4  C2,5/10t 712,5 15,9 

C5/5t 614,3 29,7  C5/10t 506,6 36,4 

 

Z provedeného měření je patrné, že u všech směsí cordieritové keramiky se zvyšuje 

mikrotvrdost HV 0,05 podle nárůstu obsahu uhlíkatých nanotrubiček. Vyšší mikrotvrdost 

HV 0,05 je dosahována u cordieritové keramiky, která podstoupila lisování tlakem 10t.   
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4. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo sledování strukturních změn dvou typů cordieritových 

keramik, které byly modifikovány různým procentuálním zastoupením uhlíkatých 

nanotrubiček. Současně byl sledován vliv zpracování cordieritových směsí před tepelným 

zpracováním. 

Na základě experimentálních prací, resp. charakterizací bylo zjištěno, že: 

a) Podle analýzy XRFS bylo zjištěno, že směsí cordieritové keramiky obsahují přítomnost 

oxidické fáze, dále obsahují základní fáze cordieritové keramiky MgO, Al2O, SiO2. 

b) Charakterizace TOC prokázala, že vysokoteplotní zpracování vede ke spotřebě C, který 

je přeměněn na amorfní formu. Průměrný obsah celkového uhlíku dosahuje hodnoty 

0,9g/kg v každém vzorku směsí cordieritové keramiky. 

c) Analýza RTG difraktometrem potvrdila, že vzorky obsahují cordieritovou fázi 

(Mg2Al4Si5O18). Uhlíkaté nanotrubičky se ve směsích nacházejí ve formě amorfních fází 

resp. amorfního uhlíku, a to nejvýrazněji u vzorků směsí C0. 

d) Charakterizace SEM potvrdily porézní charakter obou směsí vzorků cordieritové 

keramiky. U směsí vzorků, které byly vystaveny tlaku, došlo k minimalizacím pórů. 

e) Analýza mikrotvrdosti HV 0,05 prokázala, že mikrotvrdost stoupá s procentuálním 

zastoupením uhlíkatých nanotrubiček ve směsích cordieritové keramiky, přičemž nebyl 

zaznamenán rozdíl v mikrotvrdostech mezi vzorky směsí C0 a C.  

 

Experimentální část této bakalářské práce poskytla značné informace o struktuře 

cordieritové keramiky modifikované uhlíkatými nanotrubičkami, tudíž se domnívám, že cíl 

této bakalářské práce byl naplněn. 

 

 

 

 

 

 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci řešení projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0070 IT4 

Inovations Centre of Excellence project.  
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